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,, Основният образователен принцип трябва да бъде свободното възпитание. В средните 
училища, както и в основното училище трябва да се спазва правилото: заниманието на 

ученика с известни въпроси да не бъде натрапено отвън, но да иде от вътрешния интерес 
на ученика, от вътрешните подбуди.” 

 

Ще обобщя с извадки и ключови моменти какво представлява работещото и 
подхранващото образование според Боян Боев, един от най-близките ученици на 
Учителя Дънов.  
Създателят на метода сугестопедия проф. Д-р Лозанов също е обменял знания с Боян 
Боев и се е облягал на принципите на Новата педагогика, като е успял по научен път 
да докаже ефективността на много от препоръчаните подходи. 

Първото издание на книгата е написано през 1945г. и съдържанието й е напълно 
актуално и днес. 
 

Според „Новата педагогика“ основните принципи, които обуславят обогатяващото и 
живото образование са:  
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Свобода-„само свободните деца могат да бъдат строители на новите пътища“ 
Опит-„живото опитно знание, което съдържа и методите за приложение в живота.“  

Труд-децата „не само теоретизират, но и са хора на делото и творчеството в живота.“ 

Природата-„ще влее вечно млади енергии в децата, ще се внесе нова мъдрост от 
общение с изворите, цветята, дърветата и планините.“ 
Музиката и паневритмията-внасят „ритъм и хармония“ 

Методите за разцъфтяване на любовта-служба, любовта като образователен фактор 
и като отношение, основа на отношенията в училище и семейството 

Идейният живот в гимназията-дава цялостен мироглед 

 

Същностните процеси са:  
 експерименти, наблюдения и лабораторни опити  

 реалният живот като училище  

 да има включени към учебната програма занимания в училищния двор-градина 

 да се следва естественият алгоритъм- наблюдение и преживяване, след това 

класна работа на базата на наблюденията, като изводи, разкази, изследвания, 
заключения, пиеси, уроци и др. 

 да се поддържа живо и будно детското любопитство и любознателност, 
осъзнатост за образователната роля на природата и за ползите от досега с нея.  

 Да са интегрирани песента, музиката и изкуството към всички учебни предмети  
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Книгата обхваща дълбоко разясняване на природата на детето, което определя и 
адекватните предмети и дейности за различните възрастови периоди.  
 

Важно е „да сме съответни на периодите на израстване на детето и процесите, които 
определят и дейностите.“ 
Откроени са три основни периода: 
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Първи образователен период от 0 до 7г. 
тяло и воля 

 
Тялото и волята се изграждат, за това  
подходящи дейности за детето са:  

1. Учене чрез подражание и наблюдение на околните 

2. Детето да участва в създаването на ред и чистота в обкръжаващата среда 

3. В детската градина: упражнения за развиване на сетивата: зрение, слух, 
осезание и др. 

4. Природни занимания- сред градини, цветя, почистване на пътеки и извори. 
Нещо средно между игра и труд 

5. Учене чрез наблюдение на природата, оттам разбиране за форми, краски, 
линии, рисуване, моделиране, чертане 

6. Песни, приказки и игри 
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Втори образователен период от 7 до 14г 
 

ЧУВСТВА, ВЪОБРАЖЕНИЕ, ПАМЕТ, ОБРАЗНА МИСЪЛ 

 
Важно е да се даде акцент върху: 
 

1. Художествения елемент: рисуване, танци, музика, ритмична гимнастика, поезия, 
приказки и разкази 

2. Език-музика, да е свързан предметът на езика с музиката, защото човешкият 
глас е тон. 

3. Изкуството да е интегрирано към всички уч. предмети, то облагородява и 
стимулира въображението 

4. Въображението- като се оживотворяват природни елементи като планината и 
др. 

5. Образи и картини, защото децата тогава възприемат предимно в образи (на 
деца до 14г- важните принципи да им се представят с образи и картини и по 
възможност директно на самото място, за което става дума) 

6.  Съпоставяне, уподобяване (образната мисъл при съпоставянето усилва 
запаметяването, дава храна на творческото въображение, действа на сърцето 
и чувствата) 

7. Търсенето и откриването, което прави децата умствено самодейни 

8. Излети и съвместни часове 

9. Духовните ценности- да се разказват истории и биографии, които будят 
възторг и възхищение у детето, митове, легенди, приказки, разкази 

10. Да се дават условия детето да види въплътен идеала , великитe хора в 
околните 

11. Детето да съзерцава и да твори красота около себе си 

12. Игри, песни, декламации, художествени разкази, игри-приказки, свободни 
съчинения 

13. До 14г.-детето да изучава живата природа (чак след 14г да  се изучава неживата 
природа и машини) 

14. Да се избягва в този период стимулирането на логично отвлечено мислене 
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До 3-ти кл. детето работи повече по памет. 
 

Препоръчително е да има плавен преход: „от фантастични приказки към- разкази, 
биографии, исторически разкази.“ 
 „Учителят да намира удачни приказки, символи и алегории за съответствие между 
материалните и духовните принципи, между вътрешните и външните явления, с 
примери негови или от литературата.“  

„Ако детето възприеме важни принципи и закони чрез образи и алегории, то на по-

късен етап ще ги усвои и научно с лекота.“ 
 

Децата да рисуват това, което наблюдават 

Подготвяне на детски реферати, спрямо събитията в детския живот и живота на 
обществото като деня на Св. Св. Кирил и Методий, Васил Левски и др.  
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Базови учебни предмети и дейности 
 

1. Смятане и геометрия 

Нагледност при смятането и броенето,  
с живи форми за математиката (напр. ябълка- колко семена има в нея) 

 

2. Рисуването да се свърже с приказките, песните, игрите, с драматизациите и др.  
Рисуването-1 и 2 клас ще е илюстративно, в 3 клас- по памет, а в 4 клас от натура. 
Рисуването да се разглежда като процес, който може да повлияе вътрешното 
благосъстояние, чрез определени форми.  
 

3. Роден език и чужд език 

Език-да се изучава с помощта на ритъма и тона 

С художествен елемент, музика, песни, драматизации, приказки, разкази, легенди и 
др. 
Стихотворения с ритмични движения и музика 

 

4. История и география  

С разкази за нещо добре познато, например пътя на царевицата- така се представят 
и усвояват географско-историческите познания.   
До 3-ти клас- разкази, събития, приказки, легенди 

Биографии на хора с благородни характери 

да се търси сближаването между народите.  
За географията- започва се от изучаване на околността на детето (напр. създава се 
карта на околностите) 
 

5. Астрономия 

Наблюдение на небето от 1-ви клас 

„Ще се забележат движението на звездите, оттам Луната , фазите“ и др. 
 

5. Химия , физика и минералогия от 3 клас нагоре 

 

6. Ръчен труд: необходимото за бита в дадения период (напр. кошничарство, 
плетачество, книговезство, дърводелство и др.) 
Да има разнообразие, в началните класове се започва от по-леки задачи. 
Дърводелството е добре да е включено от 2-ри клас. 
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6.Училище-живот и училище- дом 

 

Училищният двор- да се стопанисва, игрище, градина, парк. 

Активно участие в кръговрата на подготвяне на градината, засаждане, грижа, жътва и 
ядене 

 

Училището да е като дом- детето да вземе концепцията за устройство и обзавеждане 
за своя бъдещ дом от училището 

 

 

Темите за описания, илюстрации и разкази са от техния опит например в училищния 
двор или градина. 

 

В книгата са изброени много примери за запознаване с различни видове растения, 
дървета и животни и техните особености, спрямо мястото на обитаване. „Децата се 
запознават с листата и корите на различни водове дървета и клончета и да могат да 
ги разпознават, птици, следи от животни, мъх по дънерите.“ 
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Ролята на творческите дейсноти в този период 

 

1. Едновременно пасивно и активно участие и създаване, физическа и 
психическа дейност (всеки орган и способност се развиват чрез дейности- 

физически и психически) 

2. Детето да практикува дейности, до който е дошло от вътрешни подбуди, така 
ще има стойност за него в този труд, защото ще е вложило от душата си, от 
себе си 

3.  Дейностите да имат за подбуда детската любознателност  (потребността да 
си обясняваме фактите или света) 

4. Дейности, които налагат задоволяване на детска реална нужда (както е 
завързването на обувка) 

5. През сетивата да са дейностите сред природата: садене на дръвче, чистене 
на градина, правене на вадички, чистене на извори, пътеки, двора, правене на 
пътеки и мостчета и др.  

6. Личен контакт с обкръжаващата среда като начин за научаване и разбиране 

7. Да се стимулират въпросите вследствие на наблюденията върху природата 
или експерименти в училищния двор 

8. Досег с изкуство и природа 

9. Цветя, зеленчуци и плодни дървета ще предадат на децата подтик към ума, 
сърцето и волята на детето 

10. Активно, през сетивата, не зад чина неподвижно 

11. Физическа дейност на децата е препоръчителна около 1-2 часа на ден, а при 
по-деликатните деца по-малко: 1 час, не наведнъж 

12. ⅓ от времето навън, ⅔ от времето в училището и кл.стая 

13. При излет/разходка , учителят да възлага като задача нещо с реална полза, 
видна за децата, ясна и за най-малките, например очистване на дърво от 
гъсеници с вар или се очистват на пролет гъсеничките гнезда 

14. Цветовете въздействат на настроението, чудесно е да се използват  

15. Примери за задачи за децата: залесяване, пчеларство, отглеждане на 
пшеница, консервиране на зеленчуци, общи обеди 

16. Учителят така да създава условия, че детето да може по своя инициатива само 
да открива факти и само да си възлага кое му е интересно да изследва и да 
търси разрешение 

Изброени са редица образователни примери, които включват обучение сред 
природата:  

за връзката между короната на дървото и формата на неговата коренна 
система, за промяната на цвета на листата при различни видове растения, 
цветове, дебелина и мъх по листата, устройство на мравуняк и наблюдение 
как преодоляват препятствията мравките, или бръмбарите, паяците и др. 
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Трети образователен период от 14-21г 

ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ , СВЯТ НА ИДЕИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА 

МИРОГЛЕД  

 

 

„Душата на ученика да е насочена към високи планински върхове“. 
 

„Въпросите, които ще възникват в душата на юношата, ще бъдат изходна точка за 
образователната работа.“ 

 

Въпросите, които вълнуват ученика в тази възраст са : целта на живота, ценностите в 
живота, идеалният живот, гражданинско съзнание, идейна и културна посока и др.  
Енергията на ученика е насочена към идеалното и възвишеното, благото на цялото 
човечество, към нещо вечно. 
Да се храни не само ума и паметта на ученика, а и нуждите на неговия дух, неговия 
компас.  
Логиката е в подем, за това ученикът да обоснове своя идеал върху научно разработен 
материал. 
В образованието често възниква несъответствие между науката, която се свързва 
само с материята и вярата, която включва духа, психичното, невидимото. 
„Относно конфликта в младежа между науката и вярата, най-добре е да се въвеждат в 
гимназиите най-новите научни факти, опити и наблюдения, които които отварят нови 
хоризонти за търсещия и които са полезни за разбиране на Природата и изработване 
на мирогледа.“  

 
Това, което се цели в гимназията е следното:  

1. Да се задоволи естественият копнеж на младежа към мироглед, към идейни 
търсения и осмисляне на живота. 

2. Младежът да постави основа на своя мироглед, да бъде в досег с най-новите 
научни факти.  

 

„В горните класове е нужен анализ на произведенията на всички по-видни учени 
писатели и поети, за да се вникне в идеите им.“ 
В средното училище- да се набляга на активния принцип като лабораторна работа, 
реферати и занимания сред природата (напр. грижа за училищния двор-градина).  
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Новите научни опити, които дават по-цялостно разбиране за природата 
на организмите 

Книгата дава огромен набор от примери с научни заключения, базирани на тогава 
нови изследвания от 20-те и 30те години на 20 век, които дават по-всеобхватно 
възприятие за връзката между физическите и психическите процеси в природата:  

Напр: В изследвания на Лаковски като основа се взема предвид че “всяко същество 
изпуска излъчвания, радиации, чрез които то е жив радиоапарат-предавателен и 
приемателен едновременно.”  
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Урвич заключва, че „живите същества изпускат невидими лъчи, които излизат от 
живата протоплазма на клетките им.“ 
Проф. Бойл Леонард открива доказателства, че „някои екземи се произвеждат от скръб 
и страх.“ 

Павлов доказва, че алотропната казуалност съществува, т.е., че „душевните причини 
могат да извикат изменения в тялото“, за което през 1904г получава Нобелова премия. 
280стр. 
Описани са механизмите, при които мускула до наранена кост, се превръща в 

хрущялна тъкан, както и при зашит десен крак върху лява става, при някои животни се 
трансформира в ляв крак.  

 

В часовете по биология се препоръчва да се разгледа дълбоко и с примери темата за 
прякото приспособяване на организмите в природата, за целесъобразността и 
саморегулацията на клетките в живата материя, които не подлежат на естествения 
подбор.  
 

“Чрез новите факти в биологията младежът ще научи, че психичният фактор в 
организма е именно активният, творческият принцип, който играе голяма роля при 

еволюционния процес, при създаване на целесъобразността …” 

 

„Всеки период трябва да работи с тия сили, които тогава са в подем.„ 

 

 

ПЪЛЕН ПАНСИОН УЧИЛИЩЕ 

 

Преди да е навършило детето 15г. не е хубаво да се отделя от влиянието на 
майката в пансиони и други заведения. В пансиона детето никога няма да 
намери майчината нежност, а тя е ненадмината. 

 

Не само, че училището не трябва да живее за сметка на семейството, но 
напротив, училището трябва да се старае да подражава на семейството. 
Семейството е най-важният образователен фактор. 
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„Бащата и майката трябва да са свършили най-главната образователна работа и после идат 

вече училището и обществото.“ 
„Училището трябва да бъде мястото, където практически се учи как да се живее.“ 

В новата педагогика има предвидени дейности както за родители, така и съвместни за 
деца и родители, с цел непрекъснато обогатяване на кръгозора. Част от примерите за 
съвместни дейсности и обмен на знания: 

1. Вечерно училище с 2 годишен курс 

2. Събития в читалищния салон в училищната сграда 

3. Вечерни и неделни четения и седмични сказки 

4. Различни курсове- агрономически и др спрямо нуждите и бита на времето 

5. Кооперация- организиране на общност 

„Истинската любов се отличава с едно свое качество-досетливостта.“ 
 

Учителят винаги да влиза при децата с 
чисти мисли, чувства, желания и 
постъпки, защото предава своето 
състояние. Така се събужда и подхранва 
чистотата при децата.  
Да се учи от децата както те от него. 
Да има интимен досег между ученици и 
учител на ниво ум, сърце и душа. 
Чрез любовта- тя е контакт на душите, 
жив контакт, много по-мощен от 
морализирането.  

 

Подражателността у учениците е по-

слаба, но я има в по-горните класове, за 
това учителят винаги да е като слънце, 

образец. 
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Учителят- е от хората на любовта, на сърцето. 
 

Връзката между учителя и ученика трябва да е на идейна основа. 
Учителят е добре с отношението си да внесе и един обединителен елемент в душата 
на ученика за оформяне на една цялостна личност.  
Да засегне не само ума , но и сърцето и душата на ученика. Досег с душата на ученика 
и неговите идейни търсения.  
Акцент са „не внушенията и въжделенията на учителя, а фактите и законите в 
природата.“ 
 

 

 
 

 
“Музиката може да се свърже и с всички учебни предмети. Всеки час може да почва и да свършва 
с песен. Чуждите езици ще се учат много по-лесно, ако се заучат много песни на тия езици.”  
 

“Съвременните хора, трябва да прилагат музиката в живота си като образователно 
средство,...да поставят в основата на образованието музиката.“ 

“ За да има дисциплина, трябва да се внесе нещо в децата, да остане нещо в тях, а 
това става чрез музиката. “ 
Песните трябва да бъдат картинни, образни, да будят в детското съзнание живи 
образи.  
Като се съчетае песента с движения, тя оживява. 
Всяка дума, изразена музикално и с движения, усилва действието.  
Движенията да събуждат творческите сили на детето.  
 

Музиката има творческа сила да организира, да пренарежда. 
Трептенията й могат да проникнат в човешкия организъм. 
Лечебното действие на музиката е че тя събужда спящите, потенциалните сили на 
клетките. 
За развиването на човешкия ум и сърце е потребна музика. 
Тя е един от великите методи за трансформиране на човешките състояния и 
умствените енергии. 
Човек трябва да пее, за да измени своите отрицателни състояния в положителни. 



ЗаЕДНО  творческо учене и изразяване www.suggestopediazaedno.com 

Музиката уравновесява душата, прави паметта по-силна. Дава възходящо 
направление на човешките енергии. 
„Чрез МУЗИКАТА човек става способен да възприема мислите на гениалните души в 
света.“ 
“Това, което човек пее може да се реализира“. 
„Музиката трябва да се направи динамично средство , път за постижения.” 
Музиката да не е само отделен училищен предмет, „а да прониква целия училищен 
живот, цялата дейност на ученика, всички предмети.“ 
Учителят ще подбира песните не само във връзка с учебното съдържание, но и във 
връзка с тяхното действие върху детето. 
Музиката въздейства благотворно и върху човешката воля. 
 

 

Песента- за всички детски прояви и възраст да има песен.   
Децата да пеят по групи, по класове и цялото училище. 
В учебния процес песента се предлага с цел: премахване на умората, и досадата, за 
весело настроение, за илюстрация или вживяване, в началото, в средата и в края на 
урока. Всичко се одухотворява в песента. 
 

 

 

ЗА ОТМОРА И ТОНИРАНЕ 
 
Дълбокото дишане действа укрепително не само физически, но и върху ума , сръцетo, 

волята, паметта, характера и др.  
 

Всяка сутрин се започва с 5-10 мин. дихателни упражнения и движения и 

когато по време на учебна дейност се забележи разсеяност, невнимание, умора- да 
се прекъсне методичната единица и да се направи дихателно упражнение с 
движения.  
 
 

Отворете упражненията представени с картинки анимацийки 

!!!Достъпни са само във WORD документа. Можете да го изтеглите от същото място.  
 

1.  

1упр.odp
   2. 

2упр.odp
  3.  

3упр.odp
  4.  

4упр.odp
5.

5упр.odp
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Инструкциите от книгата с дихателни упражнения подходящи за училище: 
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Излетите и разходките създават условия за наблюдение върху треви, цветя, извори, 
камъни и после този познавателен материал ще се обработва в клас.  
Разходките в близката околност или гора, както и дългите излети укрепват детето 
физически. 

При всяка разходка или излет, е добре детето да направи нещо, да допринесе за 
подобряването на околната местност и по този начин да прояви инициатива и 
творчество.  (примери от книгата: садене на дръвче, чистене на градина, правене на 
вадички, чистене на извори, пътеки, 
двора, правене на пътеки и мостчета 
и др. ) 
 
Този навик влиза в характера на 
детето.  
Планината е акумулатор на 
електромагнитни и други сили, 
богата е на ултравиолетови лъчи, 
които са първостепенен здравен 
фактор. Пребиваването в планината 
увеличава скоростно броя на 
червените кръвни телца. 
Планината ще накара детето да 
мисли, ще обнови неговите чувства 
и ще развие неговата воля 
(преодоляването на препятствията в 
планината като пример за друг вид 
преодоляване). 
Планината възпитава и  естетически 
със своята красота. 
При излети децата да черпят 
енергия от природата. 
 
Фиг.1 Мощен дъб или бряст в гората, 
детето допира гърба и главата си на 
дървото за известно време.  
 

 

 



ЗаЕДНО  творческо учене и изразяване www.suggestopediazaedno.com 

„Докато минава през една гора, детето може да си допре дясната ръка до 40 дървета, 
за да почерпи по същия начин слънчева енергия от тях.“ Фиг. 2 

 
 
 

 

Препоръчва се да се прекарват цели учебни дни сред природата в близост до 
изучаваните обекти. Могат да се включат излети с катерене по скали, закрила на 
полезните животни и запазването им от вредните, водни спортове, реки, чувството за 
обществена отговорност и др.  
След този тип преживявания, в клас задачите са базирани на тези открития и опит- 

под формата на разкази, писмени работи, рисунки, скици, диаграми, сбирки, изложби, 
моделиране и др. 
С Наблюденията на явления могат да се обяснят висши общовалидни истини, с 

истории от природата могат да се възпитават добродетели- например структурата на 
глухарчето като метафора на единството. 

 

Най-добрите идеи и работи се представят на детския клуб един път седмично и пред 
родители. 
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Детският клуб е време и пространство, в което „покрай училището детето да заеме 
доброволно някои задължения по негов вкус от областта на науката, техниката и 
изкуството.“  

Детският клуб се явява „социалното огнище“ на училището. 
Част от времето си там учениците отдават за почивка и творчество. 

„Няколко пъти в седмицата след обяд ще кипи живот.“ 

Препоръчиелно е „учителите водещи детския клуб да не се менят.“ 
 

Примерни дейности: 

Събрания: научни, литературно-музикални, делови, организационни 

Четене на реферати от ученици, декламации, хор, оркестър, соло пеене, соло цигулка, 
ритмична гимнастика, драматизация, песни с движения, игри и др.  
Попълване на библиотеката, издаване на училищен вестник, залесяване на околни 
местности, подобряване на пътека в гората, изграждане на чешма.  
В големите училище може да има успоредни детски клубове, разделени по секции и 

по предпочитание.  
 

Поне веднъж месечно да се организира общо събрание за цялото училище. 

Детският клуб дава поле на най-добрите разработки на децата, свързани с уч. 

материал, както и извънкласни. 
По време на празници - празненство с творчеството на всички участници от цялото 
училище, с музикални и литературни изпълнения, уч. разработки и др.  

Ползи: 

Соц.чувство, дух на творчество, инициатива, развиване на художествен вкус, 
добиване на научни и литературни познания и внасяне на разнообразие и радост в 
живота на детето.  
 
 

Придобиване на нови знания 

„Ученикът да бъде поставен в досег със самите факти и даже нещо повече: той сам да 
ги търси и открива.” 
„Лаборатории, излети, изучаване на флората и фауната, минералите, земните 
пластове, събиране на вкаменелости и др.“  
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„Фактите сами ще му говорят и младежът, въз основа на тях сам ще си изведе 
заключения.“ 
„Практическият живот да е израз на идейния свят.“ 
По този начин, в ученика ще се събудят въпроси, после нови наблюдения и опити, 
събиране на още факти и проучване на съществуващата литература.  
 

 

 

Храна 

Препоръчва се чиста и растителна храна. 

„В новото училище ще учат децата как да се хранят, как да дишат.“ 

Храненето може да стане един метод за възпитание. 
 

За отношението и начина на превъзпитание: 

„Не трябва да се казва на детето да не убива животните, не трябва да го морализирате; 
това е отрицателен метод и не действа възпитателно. Развийте у него любов към 
животните и тя ще определи линията на поведението му.“  

„Правилата, които се учат чрез живота, не чрез морализиране са най-ценни!“ 

„Образованието да взема за изходна точка конкретни детски преживявания и нужди.“ 

Чистота 
 
Създаването на чистота, внушава отвън навътре чистота в околната среда и оттам 
чистота във вътрешния свят, двупланова чистота- физическа и душевна.  

За това тя е важна изходна точка при възпитанието, тъй като нечистотата причинява 
тъжни мисли и неразположение.  
 

Както знаем едно пътешествие започва с първата крачка! 
„Едно училище може да започне с разработване на училищния двор и да го превърне 
в цветна, зеленчукова или плодова градина.“  

 

Завършвам с един цитат от Учителя, включен в книгата, който вярвам ще си спомните 
лесно къде сте виждали: 

“Когато в света влезе братството, когато всеки вижда в лицето на всеки мъж свой 
брат и в лицето на всяка жена своя сестра, тогава Новото е дошло в света. “ Учителя 
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Елена Стойчева е преподавател по английски език по метода сугестопедия за 
разгръщане на човешките паметови и творчески резерви, арт терапевт и автор на 
комуникатiвната и креативна игра ЗаЕДНО. Основател е на Сугестопедия Арт Център 
ЗаЕДНО от 2014г.  

Целта на тази кратка извадка  цитати от „Новата педагогика. Учителя за образованиет 

о“ на Боян Боев е да вдъхнови повече търсещи преподаватели, родители и директори 

да изследват и изпробват нови територии в образованието и възпитанието. Методът 
сугестопедия в голяма степен е повлиян от разбирането на Учителя за 
образованието. В метода, който е най-силно застъпен при изучаване на чужди езици 

за възрастни, също са заложени музиката, изкуството, песента, движението като част 
от учебния материал, естественото любопитство и позитивният подход на 
коригиране. Отношението и ролята на учителя е много сходна. 

Елена вярва, че в бъдеще ще се създаде общност от единомислещи и дейни хора на 
образованието и на любовта, с които ще положат основите на ново училище в 
Пловдив, в което децата, играта, свободата на избор и подхранващото общуване ще 
взимат превес! 

 

 

ДоВиждане! 

  

 

http://www.suggestopediazaedno.com/
mailto:suggestopediazaedno@gmail.com

